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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI MONITORIMIN E STRATEGJISË 

NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 

 Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 773, datë 2.11.2016, ka miratuar 

Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planin e saj të Veprimit. 

 

 Në muajin qershor, Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 409, datë 

19.06.2019 ka miratuar Planin e Veprimit 2019-2021 të Strategjisë 

Ndërsektoriale të Drejtësisë. 

 

 

 Misioni i kësaj strategjie është zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin 

e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe 

transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane. 

 

 



OBJEKTIVAT E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË 

DREJTËSISË 

 Strategjia ka tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë, të cilat janë:  
 

1. Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektivitetit dhe llogaridhënies së institucioneve 
të sistemit të drejtësisë. 

2. Konsolidimi i arsimit ligjor dhe trajnimit, si dhe specializimi i magjistratëve dhe 
personelit të gjykatave. 

3. Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën 
dhe qasjen e tij në përputhje me standardet evropiane. 

4. Rritja e efikasitetit të sistemit gjyqësor penal dhe masave antikorrupsion përmes 
konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë 
penale. 

5. Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar sisteme moderne 
elektronike dhe lehtësira për zhvillimin e bashkëpunimit të fuqishëm 
ndërkombëtar. 

6. Shtimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor. 

7. Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj 
vartëse. 

8. Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe vendosja e një kuadri 
ligjor për arbitrazhin. 

 

 



QËLLIMI I RAPORTIT TË MONITORIMIT 

 Ky dokument është raporti i dytë i vitit 2020 për monitorimin e Strategjisë 

Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planit të saj të Veprimit, i cili mbulon 

periudhën nga 1 janar 2020 deri në 30 qershor 2020. Qëllimi është që të 

kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së 

objektivave të strategjisë.  

 Raporti i monitorimit është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të 

gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit 2019 - 2021, në zbatim 

të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe në përputhje me 

procedurat/standartet në zbatim të VKM-së Nr. 290, datë 11.04.2020 “Per 

krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik të 

Planifikimit të Integruar (SIPI/IPSIS)”. 

 Ky Plan Veprimi përbëhet nga 8 objektivat e sipërpërmendura dhe përmban 

në total 65 masa. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të 

ndërmarra, përsa i përket realizimit të masave, procesi i monitorimit është 

kryer në nivel objektivi. Vlerësimi i nivelit dhe statusit të zbatimit të masave 

të SND-s bazohet mbi informacionin e dhënë nga çdo njësi përgjegjëse. 

Ministria e Drejtësisë ka kryer vlerësimin e informacionit gjatë muajit 

korrik/gusht 2020.  



PROGRESI KUNDREJT SECILIT OBJEKTIV 

 Bazuar në një vlerësim të përgjithshëm të raportimit për periudhën janar -  

qershor 2020, rezulton se niveli i zbatimit të masave të Planit të Veprimit është 

si më poshtë: 

 

 

 

 

 



PROGRESI TOTAL I MASAVE TË PV 2019 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Për periudhën janar – qershor 2020 nga 65 masa të parashikuara në Planin e Veprimit 2019 – 2021, në 

zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë janë realizuar 18 prej tyre, 41 prej tyre janë ende në 

proces zbatimi, dhe 6 masa janë të parealizuara.  

 Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit 2019 – 2021 është në nivelin 28% për 

masat të cilat janë të realizuara, 63% për masat në proces, si dhe 9% për masat të cilat do të zbatohen në 
vijim nga institucionet përgjegjëse.  



Krahasuar me periudhën janar - mars 2020 të monitorimit, gjatë të së cilës ka  rezultuar se nga 65 

masa të parashikuara në Planin e Veprimit 2019 – 2021, janë realizuar 14  prej tyre, 41 prej tyre janë në 

proces zbatimi, 9 masa janë raportuar  të parealizuara, si dhe  1 masë ka qënë me statusin si e 

paraportuar nga institucioni përgjegjës,  vihet re se kemi një rritje të numrit të masave të realizuara 

me katër masa, kemi një qëndrueshmëri në numrin e masave  në proces dhe një ulje në numrin e 

masave të parealizuara me tre masa, kjo edhe për shkak të rritjes progresive të periudhës 

monitoruese. 

 

 

Statusi total i masave për 

periudhën Janar – Mars 2020 

 

Statusi total i masave për 

periudhën Janar – Qershor 2020 

 



PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe 

llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përqindjet e statusit të masave për këtë objektiv janë si më poshtë: 

 37% janë të realizuara;  

o 63% janë në proces.  



PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe 

specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përqindjet e statusit të masave për këtë objektiv janë si më poshtë:  

o 100% janë në proces. 



PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar 

efikasistetin, transparencën dhe aksesueshmërinë  e tij në përputhje me 

standardet evropiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përqindjet e statusit të masave për këtë objektiv janë si më poshtë: 

o 60% janë realizuar;  

o 40% janë në proces. 



PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave 

anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve 

të institucioneve të drejtësisë penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përqindjet e statusit të masave për këtë objektiv janë si më poshtë: 

o 25% janë të realizuara;  

o 75% janë në proces. 



PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme 

elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një 

bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përqindjet e statusit të masave për këtë objektiv janë si më poshtë: 

o 9% janë të realizuara;  

o 55% janë në proces;  

o 36% për t`u realizuar në vijim. 



PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e 

institucioneve të vuajtjes së dënimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përqindjet e statusit të masave për këtë objektiv janë si më poshtë: 

o 60% janë të realizuara;  

o 40% janë në proces. 



PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe 

institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të 

ndryshuara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përqindjet e statusit të masave për këtë objektiv janë si më poshtë: 

o 18% janë të realizuara;  

o 73% janë në proces; 

o 9% për t`u realizuar në vijim. 

 

 

 



PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE 

 Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore 

dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përqindjet e statusit të masave për këtë objektiv janë si më poshtë: 

o 25% janë të realizuara;  

o 67% janë në proces;  

o 8% për t’u realizuar në vijim. 



 

 

 

 

KONKLUZIONE 

 

Zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, 

efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane mbetet misioni i kësaj 

strategjie.Gjatë kryerjes së procesit të monitorimit janë evidentuar disa problematika që vlerësohen se 

kanë ndikuar në nivelin e zbatueshmërisë së Planit të Veprimit.  

Ndër elementët më të rëndësishëm të cilët kanë ndikuar në realizimin e masave të parashikuar në Planin e 

Veprimit janë si më poshtë: 

 Vijon të mbetet problematike përgjegjshmëria e institucioneve për të raportuar me cilësi lidhur me 

implementimin e Planit të Veprimit 2019 - 2021, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, 

pavarësisht të gjithë orientimeve të dhëna.  

 Mosdërgimi i informacionit mbi disbursimin financiar për aktivitetet e parashikuara në Planin e 

Veprimit, prej shumicës së institucioneve, ndikon në pasqyrimin jo real të kostove për zbatimin e 

Strategjisë.  

 Institucionet kanë raportuar se hasin vështirësi në raportim lidhur me:   

 buxhetin e shpenzuar për realizimin e aktiviteteve të mbuluara nga donatorët (informacion i 

cili nuk disponohet nga të gjitha pikat e kontaktit pranë institucioneve raportuese);  

 buxhetin e shpenzuar për realizimin e aktiviteteve të mbuluara nga buxheti i shtetit. 



SFIDAT  

 

 

Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit 2019 - 2021, sfidat e 

rëndësishme për periudhat vijuese të monitorimit janë:  

 

 Gjithëpërfshirja e aktorëve të sistemit të drejtësisë dhe grupeve të interesit gjatë fazave të raportimit, 

konsultimit dhe  monitorimit.  

 Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të institucioneve 

përgjegjëse, nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitucional.  

 Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve respektive 

sipas afateve të përcaktuara.  

 Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit pranë Drejtorive të Financës, të 

institucioneve përkatëse, përpara momentit të raportimit pranë Ministrisë së Drejtësisë.  

 Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në Planin e Veprimit lidhur me 

rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur dhe në kohë të PV, si dhe mbi 

rëndësinë e procesit të raportimit.  



PARTNERITETI PËR QEVERINË E HAPUR  

(OGP) 2020-2022 
 

Synimet e OGP: 

 Siguron aksesin e qytetarëve në vendimmarrjet e 

institucioneve shtetërore nëpërmjet pjesëmarrjes së qytetarëve 

në jetën publike;  

 Nxit transparencën qeveritare në ndarjen e informacionit dhe 

procesin e vendimmarrjes; 

 Ndihmon për të luftuar fenomenin e korrupsionit në të gjitha 

nivelet e ekspozimit të tij; 

 Kontribuon në një qeveri llogaridhënëse; 

 Kontribuon në sundimin e ligjit dhe krijimin e një shoqërie 

demokratike. 

 



 

 

KOMPONENTËT E OGP 
 

 
OGP 2020-2022 PËRMBAN 4 KOMPONENTË 

 

1. Lufta kundër korrupsionit;  

2. Qeverisja dixhitale;  

3. Aksesi në Drejtësi;  

4. Transparenca fiskale. 

 

Komponenti 1 dhe 3 janë përgjegjësi e Ministrisë së Drejtësisë.  
 

POLITIKA KRYESORE E KOMPONENTIT 3 

 

Krijimi i një qeverie të hapur që i siguron qytetarëve të saj akses në drejtësi, 
transparencë dhe llogaridhënie. 

 
OBJEKTIVAT SPECIFIKË  

 
 Aksesi në drejtësi është i garantuar dhe është në përputhje me ligjet kombëtare, 

si dhe standartet evropiane dhe praktikat më të mira. 

 

 Funksionimi dhe kapacitetet e Ministrisë së Drejtësisë janë forcuar në fushat e 
transparencës dhe llogaridhënies. 

 

 

 



 

 

 

 
KOMPONENTI 3  

 AKSESI NË DREJTËSI, TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA 
 

E lidhur fort me: 

 

 Zbatimin e reformës në drejtësi; 

 

 Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë (SND); 

 

 Strategjinë Ndërsektoriale Anti-Korrupsion (SNKK); 

 

 Strategjinë e Drejtësisë për të Mitur (SDM); 

 

 Strategjinë për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP); 

 

 Masa të tjera të ndërmarra nga Qeveria në përmbushje të misionit të saj për një qeverisje 
të hapur, transparente dhe llogaridhënëse; 

 

 Pikën 16 të Qëllimeve Të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG Agjenda 2030) e cila synon: 
Promovimin e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, 
sigurimin e aksesit në drejtësi për të gjithë, dhe ndërtimin e institucioneve efektive, të 
përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

METODOLOGJIA 
 

 E bazuar në një proçes gjithëpërfshirës, të drejtë dhe transparente me të gjitha grupet e 
interesit.  

 

 Ka marrë në konsideratë konkluzionet e arritura nga evaluimi dhe monitorimim i IRM 
për OGP 2018-2020, i cili i rekomandoi qeverisë shqiptare të prioritizojë pjesëmarrjen e 
grupeve të interesit në proces, standardet e adoptuara nga OGP, si dhe krijimin e një 
forumi të dedikuar të grupeve të interesit të përzgjedhur sipas kritereve transparente dhe 
të qarta. 

 

Proçesi i ndërmarrë nga DPSFD ka kaluar këto faza: 

 

 Përcaktimin e listës së shoqërisë civile, akademisë dhe profesionistëve juristë (“grupeve të 
interesit”); 

 

 Draftimin e Planit të Veprimit të Komponentit të Aksesit në Drejtësi (përfshirë politikën 
kryesore, objektivat specifikë, masat/aktivitetet në përmbushje të këtyre objektivave); 

 

 Përgatitjen e pyetësorit/sondazhit i cili u konsultua me eksperten e angazhuar nga DZHM 
pranë Kryeministrisë; 

 

 Dërgimin e informacionit nëpërmjet emalit te grupet e interest; 

 

 Drafti i Planit të Veprimit dhe pyetësori gjenden në këtë link:  
http://ogp.gov.al/artikull/komponenti-3-drejtesi 
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http://ogp.gov.al/artikull/komponenti-3-drejtesi
http://ogp.gov.al/artikull/komponenti-3-drejtesi
http://ogp.gov.al/artikull/komponenti-3-drejtesi


 

 

 

 

FAZAT E ARDHSHME 

 
 Konsultime me grupet e interesit brenda muajit 

Tetor. 

 

 Finalizim të Planit të Veprimit duke marrë 
parasysh mendimet e grupeve të interesit gjatë 
fazës së konsultimeve. 

 

 Koordinim me institucionet përgjegjëse për masat. 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

         

                     

Ju faleminderit për vëmendjen! 


